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1. Օբյեկտները

2. Ձևաչափ, ամրագրման եղանակ

3. Օբյեկտիվ ձև

4. Հասանելիություն



Բացառություններ՝

1) պաշտոնական փաստաթղթերը (օրենքները, որոշումները, վճիռները և այլն), ինչպես նաև դրանց

պաշտոնական թարգմանությունները.*

2) պաշտոնական խորհրդանիշները և նշանները (դրոշները, զինանշանները, շքանշանները, դրամանիշները

և այլն).*

3) ժողովրդական բանահյուսության և արվեստի ստեղծագործությունները.

4) օրվա նորությունների կամ ընթացիկ իրադարձությունների մասին մամլո տեղեկատվության բնույթ

ունեցող սովորական հաղորդումները.

5) առանց մարդու ստեղծագործական գործունեության` տեխնիկական միջոցների օգնությամբ ստացված

արդյունքները.

6) քաղաքական ելույթները, դատավարության ընթացքում արտասանված ճառերը։

գիտական հայտնագործությունների, գաղափարների, սկզբունքների, մեթոդների, ընթացակարգերի, 

տեսակետների, համակարգերի, արարողակարգերի, գիտական տեսությունների, մաթեմատիկական

բանաձևերի, վիճակագրական դիագրամների, խաղի կանոնների վրա, եթե անգամ դրանք

արտահայտված, նկարագրված, բացահայտված, լուսաբանված են ստեղծագործություններում:՝



1) գրական (գրական-գեղարվեստական, գիտական, ուսումնական, հրապարակախոսական և այլ) 

ստեղծագործությունները.

2) դրամատիկական և սցենարային ստեղծագործությունները.

3) տեքստով և առանց տեքստի երաժշտական ստեղծագործությունները.

4) երաժշտական դրամատիկական ստեղծագործությունները.

5) պարարվեստի ստեղծագործությունները և մնջախաղերը.

6) տեսալսողական ստեղծագործությունները (կինոֆիլմերը, հեռուստաֆիլմերը և տեսաֆիլմերը, տեսասլայդային

ֆիլմերը, դիաֆիլմերը և այլ կինո, հեռուստատեսային և տեսաստեղծագործությունները), 

ռադիոստեղծագործությունները.

7) գեղանկարչության, քանդակագործության, գրաֆիկայի, դիզայնի և կերպարվեստի այլ ստեղծագործությունները.

8) դեկորատիվ-կիրառական արվեստի և բեմական գրաֆիկայի ստեղծագործությունները.

9) ճարտարապետության, քաղաքաշինության և այգեպուրակային արվեստի ստեղծագործությունները.

10) լուսանկարչական ստեղծագործությունները և լուսանկարչությանը նմանօրինակ եղանակներով ստացված

ստեղծագործությունները.

11) աշխարհագրությանը, տոպոգրաֆիային և այլ գիտություններին վերաբերող աշխարհագրական, երկրաբանական ու

այլ քարտեզները, նախագծերը, էսքիզները և պլաստիկ ստեղծագործությունները.

12) համակարգչային ծրագրերը.

13) տառատեսակները.



1. Մեկ հեղինակ

2. Համահեղինակներ

Ածանցյալ ստեղծագործություններ-

ստեղծագործության հեղինակի իրավուքը

պահպանելու պայմանի պարտաադիրություն



1. Ապահովում են ստեղծագործության նկատմամբ նրա մտավոր և անձնական կապերը

2. Հեղինակը բացառիկ իրավունք ունի օգտագործելու իր ստեղծագործությունը (ցանկացած

տեսակի գործողություն անկախ նրանից շահույթ ստացել է թե ոչ) 

3. ստեղծագործությունը ցանկացած ձևով և եղանակով, ինչպես նաև թույլատրելու կամ

արգելելու երրորդ անձանց դրա օգտագործումը

Անձնական ոչ գույքային իրավունքները․
1) ստեղծագործության հեղինակ ճանաչվելու (հեղինակության իրավունք).

2) ստեղծագործությունն իր անվամբ, կեղծանվամբ կամ անանուն օգտագործելու կամ այդպիսի օգտագործումը թույլատրելու

(հեղինակի անվան իրավունք).

3) ստեղծագործությունը հնարավոր աղավաղումներից, փոփոխություններից կամ հեղինակի համբավին կամ

արժանապատվությանը վնաս հասցնող այլ ոտնձգություններից պաշտպանելու (հեղինակի համբավի և արժանապատվության

իրավունք).

4) ստեղծագործությունը ցանկացած ձևով առաջին անգամ հրապարակելու կամ այդ իրավունքն այլ անձի վերապահելու

(հրապարակման իրավունք).

5) ստեղծագործությունը հրապարակելու մասին նախկինում ընդունած որոշումից հրաժարվելու (հետկանչի իրավունք` դրա

հետևանքով ստեղծագործությունն օգտագործելու իրավունք ունեցող անձանց պատճառած վնասները (ներառյալ` բաց թողնված

օգուտը) հատուցելու պայմանով



Հեղինակի

իրավունքներ

Հանրային

շահ



Հեղինակային պայմանագիր

Բացառիկ Ոչ Բացառիկ

Հեղինակային պայմանագիրը կնքվում է գրավոր, նշվում են փոխանցվող իրավունքների 

ծավալը, ստեղծագործությունն օգտագործելու եղանակները, օգտագործման իրավունքի 

փոխանցման ժամկետն ու վարձատրության չափը, վարձատրության չափի որոշման կարգը, 

վճարման ժամկետն ու կարգը, ինչպես նաև այլ պայմաններ, որոնք կողմերը կհամարեն 

էական: 



Հեղինակ և երրորդ անձինք

Ծառայողական ստեղծագործության նկատմամբ հեղինակային իրավունք

պաշտոնական փաստաթղթերի, խորհրդանիշների և նշանների նախագծեր

Ստեղծագործությունների ստեղծումը կազմակերպող անձինք

Համահեղինակների միջև

Ստեղծագործությունը որպես ակտի՞վ



Հետևանքները

• Ստեղծագործ մտքի զարգացման արգելակում /սուբյեկտ/

• Աշխատատեղերի նվազեցում /սուբյեկտ/

• Հարկերի և ներդրումների նվազեցում /պետություն/

• Մշակութային, սոցիալական կենսամակարդակների նվազեցում /պետություն/

• Մարդկության զարգացման խոչընդոտում /աշխարհ/

• Համաշխարհային ժառանգության պակասեցում /աշխարհ/

• և այլն։



ինչպե՞ս պայքարել այս ամենի դեմ

• ստեղծագործության մեջ զետեղել հեղինակի մասին նշումներ

• ամրագրել ժամկետը

• կնքել համապատասխան պայմանագրեր օգտագործողների և հեղինակների միջև

• գրանցել համապատասխան մարմնում

• պահպանել օրենքով ստեղծագործության հեղինակային իրավունքների

նկատմամբ գործող այլ պայմանները։



Ի՞նչ անել եթե խախտվել են իրավունքները

 եթե պայմանագրային հարաբերություններ են՝ պատասխանատվության մեխանիզմ 

նախատեսել 

 եթե անծանոթ է /օրինակ ինտերնետով ես տեսել/ բանակցել, հեռացման մասին 

պահանջը ծանուցել /սերվերներից, որոնողական համակարգի ինդեքսներից/ 

 դիմել ոստիկանություն՝ հեղինակային և հարակից իրավունքների խախտման 

վերաբերյալ քրեական գործի հարուցման և քննության համար 

 դիմել դատարան՝ իրավունքները վերականգնելու նպատակով։ 



Հեղինակ, համահեղինակներ – կյանքի ընթացքում և շարունակում են գործել նրա մահից

հետո70 տարի

Ածանցյալներ– Ածանցյալները հանրությանը մատչելի դարձնելու պահից 50 տարի

Բացի՝ տվյալների բազայից, որը պատրաստումն ավարտելուց կամ հանրությանը մատչելի

դառնալուց հետո 15 տարի է գործում։

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԾՈՒՄ





• Internet access for all;

• Freedom of expression and association;

• Shared learning and creation - free and open source software and technology 

development;

• Privacy, surveillance, and encryption;

• Governance of the Internet; and

• Awareness, protection, and realization of rights.

Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի 19-րդ հոդված

Յուրաքանչյուր ոք ունի կարծիքի և դրանք արտահայտելու ազատություն. այս

իրավունքը ներառում է կարծիքներն առանց միջամտության ունենալու, անկախ

պետական սահմաններից տեղեկատվություն ու գաղափարներ փնտրելու, լրատվության

ցանկացած միջոցով ստանալու և տարածելու ազատությունը:



Հեղինակի

իրավունքներ

Հանրային

շահ



NETmundial 

The act identified a set of common principles and important values that contribute for an inclusive, 

multistakeholder, effective, legitimate, and evolving Internet governance framework and recognized that 

the Internet is a global resource which should be managed in the public interest.

HUMAN RIGHTS AND SHARED VALUES

Freedom of information and access to information: Everyone should have the right to access, share, 

create and distribute information on the Internet, consistent with the rights of authors and creators as 

established in law.

Mechanisms for ensuring the right balance between the protection of authors’ rights 

and protection of the public interest are needed



NAPSTER’s 

Phenomenon

ինչպես վարվել՞

Մարդկանց կարիքներ թե հեղինակների իրավունքներ

ըստ ձեզ ովքեր են տուժել՞



Risks

Perfect copies

Loss of profits/ rewards

Uncontrollable technologies

Lower costs of products:



What to do?

1. Mass production 

2. Motivate consumers; contains the 

"uncut" version, an interview with the 

director, the history of the making of 

the movie, a
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